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The Hidden Gems of Caribbean

Havana - Viñales - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - Varadero 



ลองหลับตาแล้วนึกภาพ

…เกลียวคลื่นสีน้ำเงิน
กำลังม้วนตัวซัดใส่กำแพง 
มีเสียงร้องเพลงคลอกีตาร์
แผ่วเบาแว่วมาจากตรอก

ซอกซอยแต่ไกล  
แสงอาทิตย์สาดส่องทำ
มุมเฉียงใส่ภาพวาดหลุด

ร่อนบนผนังตึก  
คู่รักหนุ่มสาวเต้นรำอยู่ใต้
เงาของอาคารโบราณ

คลาสสิก   
สายลมพัดกลิ่นของทะเล
เจือด้วยกลิ่นซิการ์เบาบาง  
แวะเข้าร้านอาหารสุด

คลาสสิก จิบโมฮิโต้รสต้น
ตำรับ  

ทำความรู้จักกับ “ปาป้า” 
และนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่  
ถ่ายรูปรถคลาสสิกอเมริ
กันสีสันสดใสที่วิ่งกัน

ขวักไขว่... 
 

... 

ลองหลับตาแล้วนึกภาพ

…เกลียวคลื่นสีน้ำเงินกำลังม้วนตัวซัดใส่กำแพง 

มีเสียงร้องเพลงคลอกีตาร์แผ่วเบาแว่วมาจาก
ตรอกซอกซอยแต่ไกล  

แสงอาทิตย์สาดส่องทำมุมเฉียงใส่ภาพวาดหลุด
ร่อนบนผนังตึก 
 
คู่รักหนุ่มสาวเต้นรำอยู่ใต้เงาของอาคารโบราณ
คลาสสิก  
 
สายลมพัดกลิ่นของทะเลเจือด้วยกลิ่นซิการ์
เบาบาง 
 
เข้าร้านอาหารในตึกเก่า จิบมีโมฮิโต้รสต้นตำรับ  

ทำความรู้จักกับ “ปาป้า” และนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่  

ถ่ายรูปกับรถคลาสสิกอเมริกันสีสันสดใสที่วิ่งกัน
ขวักไขว่... 
 
... 
 
ได้เวลาเปิดตา เปิดใจ 
ค่อยๆ รู้จัก และหลงรัก
ประเทศที่สุดแสนจะคลาสสิกและโรแมนติก 
ไม่แพ้ที่ใดในโลก 
 
“คิวบา”  
 
กำลังจะอยู่ตรงหน้าท่านแล้ว 

...



 

18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Aeroflot เพื่อทำการออกบัตรโดยสาร ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรขาออก

21.50 น. เที่ยวบินที่ SU 277 นำท่านเหินฟ้าออกเดินทางสู่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย (เวลาบินราว 10 
ชม.)

04.05 น. สายการบินแอโรฟลอทนำท่านร่อนลงยังท่าอากาศยานนานาชาติมอสโก เชเรเมเทียวา พัก
รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที เพื่อรอเดินทางไปยังกรุงฮาวานา ประเทศคิวบา  
 
07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา โดยสายการบินแอโรวฟลอทเที่ยวบินที่ SU 150 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง)

12.40 น. สายการบินแอโรฟลอทนำท่านร่อนลงจอดยังท่าอากาศยานนานาชาติฮาวานา โฆเซ่ มาร์ตี้  

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร La Ferminia

ช่วงบ่าย พาท่านชมเมืองมรดกโลก “ฮาวานา” เมืองที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนังสือนิยายและ
ประวัติศาสตร์มากมาย เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ถูกเก็บซ่อนจากโลกภายนอก
ราวกับทุกอย่างถูกหยุดเวลาไว้ตั้งแต่เมื่อ 60 ปีก่อน สีสันบรรยากาศต่างๆ พร้อมที่จะสะกดให้ผู้มา
เยือนทุกคนตกหลุมรักฮาวานา เมืองหลวงของคิวบาได้อย่างง่ายดาย  
 
เริ่มต้นทำความรู้จักกับฮาวานาที่ฮาวานาย่านเมืองใหม่  
 
ชมมหาวิทยาลัยฮาวานา (University of Havana) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในคิวบา ก่อตั้งในปี 
ค.ศ.1728 มีอายุเกือบ 300 ปี และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกา แล้วเดินชม
จัตุรัสแห่งการปฏิวัติ (The Revolution Square) ในจัตุรัสมีอนุสาวรีย์ของโฮเซ่ มาร์ติ วีรบุรษของ
คิวบา ผู้ซึ่งเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกคิวบาจากสเปน โดยโฮเซ่เขียนหนังสือไว้มากมายซึ่งต่อมาได้กลาย
เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งฟิเดล คาสโตร และ เช เกวารา  
 
ในบริเวณนี้ มีอาคารของกระทรวงมหาดไทยที่ประดับด้วยโครงเหล็กดัดเป็นรูปของเช และมีข้อความ
ประดับว่า “Hasta la Victoria Siempre” หมายถึง “สู้ไปตลอดกาลจนกว่าจะชนะ” รวมทั้งมีอาคารของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ประดับด้วยโครงเหล็กดัดเป็นภาพของกามีโล เซียน
ฟวยโกส หนึ่งในแกนนำคณะปฏิวัติ มีข้อความเขียนว่า “Vas Bien, Fidel” แปลว่า “ทำได้ดีแล้ว ฟีเดล” 
 

D1 พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
กรุงเทพฯ – มอสโก

D2 พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
มอสโก - ฮาวานา



 
ยามเมื่อดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า พาท่านชมแสงสีส้มสะท้อนทะเลสีน้ำเงินที่มาเลคอน (The 
Malecon) ถนนสายยาวเลียบแนวชายฝั่งที่ก่อขึ้นมาด้วยซีเมนต์สูงเกือบ 2 เมตร สัมผัสชีวิตของคน
คิวบาอย่างใกล้ชิด โดยตลอดถนนความยาวกว่า 7 กิโลเมตรเต็มไปด้วยผู้คนออกมาตกปลา เดินเล่น 
นั่งรับลม พลอดรัก เล่นดนตรี ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง จากนั้นพาท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม 
Memories Miramar Habana 4* หรือ เทียบเท่า (N1)

***ฮาวานาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ฮาวานาเก่า (Habana Vieja) ฮาวานาใหม่ (Centro 
Habana) และ เวดาโด (Vedado)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

D3 ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
ฮาวานา - ย่านเมืองเก่า



09.00 น. ออกเดินสำรวจย่านเมืองเก่าของฮาวานา ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยชาวสเปนในคริสต์ศตวรรษที่ 
16 ถูกใช้เป็นจุดหยุดพักเรือขนสมบัติ และถือว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิชิตดินแดนภาคพื้น
ทวีปของชาวสเปน  
 
ในย่านเมืองเก่านี้ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก นีโอคลาสสิก อาร์ทเดคโค กว่า 900 อาคาร 
ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ มีจัตุรัสถึง 4 แห่ง และถูกยกให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 
เดินชมจัตุรัสฟรานซิสโก เดอ เอซิส (Plaza de San Francisco) รับลมเย็นจากทะเลที่พัดมาจาก
ท่าเรือของเมือง จัตุรัสแห่งนี้ เพิ่งได้รับการบูรณะเมื่อราวทศวรรษที่ 90 แต่เดิมเคยมีตลาดอยู่บริเวณนี้ 
ต่อมาต้องย้ายออกไปทางด้านใต้เนื่องจากความวุ่นวายของตลาดรบกวนความสงบของบาทหลวงผู้
เคร่งครัด   
 
หลังจากนั้นเดินทางต่อไปที่จัตุรัส Plaza de Armas จัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดของฮาวานา สร้างมาตั้งแต่
ช่วงปี ค.ศ. 1520 หลังจากก่อร่างสร้างเมืองได้ไม่นาน ชื่อของจัตุรัสได้มาจากการที่บริเวณนี้ เคยเป็น
จุดรวมพลในสมัยก่อน รอบๆ จัตุรัสเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ของยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18 ตลอดสอง
ข้างทางเรียงรายด้วยต้นปาล์มขวดและร้านหนังสือมือสอง ใจกลางของจัตุรัสมีอนุสาวรีย์ของคาร์ลอส 
มานูเอล เดอ เซสเปเดส (Carlos Manuel de Céspedes) ผู้พาคิวบาสู่เส้นทางแห่งอิสรภาพ ซึ่งถูกเอา
มาตั้งแทนที่อนุสาวรีย์ของ กษัตริย์เฟอร์ดินานที่ 7 แห่งสเปนเมื่อปี ค.ศ. 1955  

ชมจัตุรัสวิหาร (The Cathedral Square) มีวิหารแห่งฮาวานาตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
บริเวณนี้เคยเป็นบึงมาก่อน และถูกใช้เป็นอู่เรือของทหารเรือ จนเมื่อมีการสร้างวิหารในปี ค.ศ. 1727 
จึงเริ่มมีการมาสร้างอาคารงดงามโดยรอบ แวะถ่ายรูปกับประติมากรรม “อันโตนิโอ กาเดส” (Antonio 
Gades) นักเต้นฟลาเมงโก้ชื่อดังชาวสเปน ที่ยืนพิงเสาอยู่หน้าอาคาร Palacio de Lombillo ในจัตุรัส
แห่งนี้บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ มีน้ำพุสิงโตทำจากหินอ่อนที่แกะโดยช่างชาวอิตาเลียน  
 
เดินเล่นบนถนนโอบิสโป (Calle Obispo) ถนนที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ซึ่งสร้าง
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-19 มีร้านขายของ ร้านอาหาร เรียงรายอยู่สองข้างทาง นอกจากนี้ ยังมี
โรงแรมอัมโบส มุนโดส โรงแรมเก่าแก่ที่นักเขียนรางวัลโนเบลอย่างเฮมิงเวย์ เคยพักอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 
1932-1939 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

บ่าย ชมโรงงานผลิตซิการ์ (Cigar Factory) ของขึ้นชื่อของประเทศคิวบา ชมกระบวนการผลิต ขั้น
ตอนการมวน และเรื่องราวประวัติของซิการ์ หลังจากนั้น เดินทางไปชิมเหล้ารัมชั้นดีใน พิพิธภัณฑ์เหล้า
รัม (Rum Museum) โดยเหล้ารัมทำมาจากอ้อย หนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญ (ครั้งหนึ่งคิวบา เคยได้
ชิ่อว่าเป็นราชาแห่งความหวาน เพราะน้ำตาลในโลก 3 ใน 4 ส่วนมาจากคิวบาและเหล้ารัมก็เป็นหนึ่ง
ในของขึ้นชื่อที่สุดของคิวบาเคียงคู่ไปกับซิการ์ นอกจากนี้ค็อกเทลส่วนใหญ่ของคิวบาจะต้องมีการใช้
เหล้ารัมเป็นส่วนผสม และว่ากันว่าเหล้ารัมของคิวบาเป็นเหล้ารัมที่ดีที่สุดในโลกด้วย) หลังจากนั้นชม
งานฝีมือของชาวคิวบาที่ตลาดซานโฮเซ่ (San José Handicraft Market) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมืองตามอัธยาศัย
 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ แล้วเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม Memories Miramar Habana 4* หรือ 
เทียบเท่า (N2) 
 



 
 
 
 







เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ หุบเขาวิญาเลส (Viñales Valley) (เดินทางราว 3 ชม.) หุบเขาแห่ง
ทุ่งยาสูบที่ดีที่สุดในโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 1999 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทำกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทำไร่กสิกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้บริเวณ
หุบเขาแห่งนี้ยังมี การอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามจากคนในหมู่บ้าน

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 น. ต่อจากนั้น นำท่านขึ้นเรือเพื่อล่องแม่น้ำ ชมถ้ำอินเดียน (Indian Cave) พบภาพเขียนสี
ขนาดใหญ่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชาวมูรัล (Prehistory Mural) ที่มีการวาดภาพเขียนสีบนแผ่นหิน
บนภูเขาขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย 

16.00 น. เดินทางกลับฮาวานา

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ แล้วเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม Memories Miramar Habana 4* 
หรือ เทียบเท่า (N3)

D4 เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
ฮาวานา - วิญาเลส



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น. เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางจากฮาวานาสู่เซียงฟัวโยส (Cienfuegos) (เดินทาง
ราว 3 ชม.)

11.30 น. เดินทางถึงเมืองเซียงฟัวโยส ที่ได้รับฉายาว่าปารีสแห่งแคริบเบียนที่ตั้งอยู่บนเวิ้งอ่าว เมืองที่
มีอายุน้อยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของคิวบา แต่เก่าแก่ย้อนไปได้ในสมัยศตวรรษที่ 19 โดยผู้อพยพผิวขาว
ชาวฝรั่งเศสจากมลรัฐหลุยส์เซียน่า ที่มาพร้อมกับการสร้างตึกรามบ้านช่องในสไตล์ยุโรป-ฝรั่งเศสแบบ
นีโอคลาสสิค สวยงามเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  
 
ชมแลนด์มาร์คหลักของเมืองคือโรงละคร โทมัส เทอร์รี่ (Tomas Terry Theater) ซึ่งสร้างโดยนักอุต
สากรรมชื่อดังโทมัส เทอร์รี่ โดยโรงละครแห่งนี้สร้างในรูปสไตล์ฝรั่งเศสและอิตาเลียน ภายนอกโดด
เด่นด้วยกระเบื้องโมเสกที่อยู่ด้านหน้าตึก โดดเด่นเป็นสง่าเมื่อมองจากสวนโฆเซ่ มาร์ตี้ (Parque 
Jose Marti) ส่วนภายในยิ่งโดดเด่นหรูหราโออ่ากว่าด้วยหินอ่อนคาร์ราร่า งานไม้ทำด้วยมือและ
เพดานตกแต่งด้วยภาพวาดบนปูนเปียกหรือเฟรสโก

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 น. ออกเดินทางสู่ตรินิแดด (Trinidad) (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

17.00 น. เดินทางถึงตรินิแดด รับประทานอาหารค่ำ แล้วเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม 
Brisas Trinidad Del Mar 4* หรือ เทียบเท่า (N4)

D5 อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
เซียงฟัวโยส - ตรินิแดด



 
 
 

 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 น. เดินทางสู่อุทยานเอล นิโช ซึ่งตั้งตามชื่อของน้ำตกที่มีชื่อโด่งดัง มีสระน้ำธรรมชาติที่มีผู้แวะ
เวียนมาแหวกว่ายอยู่มิได้ขาด เริ่มการปีนเขาไปตามเส้นทางในอุทยานเอล นิโช (El Nicho Park) 
โดยเป็นเส้นทางที่มีความยากขนาดกลาง โดยทั่วไปคนทุกวัยสามารถทำการ trekking ไปตามเส้น
ทางนี้ได้โดยไม่ยากลำบากมากนัก (แต่ถ้าหากผู้เดินทางท่านใดไม่พร้อมจริงๆ สามารถรออยู่ที่ร้าน
อาหารเบื้องล่างได้ โดยหลังจากเสร็จสิ้นการเทรกกิ้งทางคณะจะกลับมารับประทานอาหารกลางวันกัน
ที่นี่

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

D6 จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
ตรินิแดด - อุทยานเอลนิโช



13.30 น. เดินทางกลับตรินิแดด ระหว่างทางผ่านเส้นทางท่องหุบเขามิลส์ (Mills Valley) ซึ่งได้ชื่อว่า
หุบเขาแห่งน้ำตาล เนื่องจากบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำตาลในศตวรรษที่ 18 ถึงปลาย
ศตวรรษที่ 19 โดยยังมีอาคารโรงงานน้ำตาลหลายแห่งตั้งตระหง่านอยู่
 

16.00 น. ชมเมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเก่าที่ย้อนประวัติไปได้ถึงศตวรรษที่ 16 เมื่อ Diego 
Velazquez ตั้งชุมชนบนชายฝั่งทางใต้ของเกาะคิวบาเป็นแห่งที่สาม จากนั้นไม่นานกองทัพของ 
Hernan Cortes ก็ใช้เมืองนี้เป็นทางผ่านเพื่อรวบรวมกองทหารรับจ้างนำไปสู่การบุกยึดครองเม็กซิโก
ในเวลาต่อมา ทั้งยังเคยเป็นชุมทางของบรรดาโจรสลัดค้าทาสในอดีต ถึงจุดรุ่งเรืองขีดสุดเมื่อ
ตรินิแดดกลายเป็นจุดศูนย์กลางอันดับสามและร่วงโรยไปเมื่อเกิดสงครามเรียกร้องเอกราชในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งในทศวรรษที่ 50 ที่อดีตผู้นำเผด็จการจอมพลบาติสตาได้ประกาศให้มี
การอนุรักษ์เมืองนี้ไว้ จนกระทั่งตึกรามบ้านช่องในสมัยอาณานิคมสเปนที่มีสีสันสดใสขนาบด้วยทะเล
แคริบเบียนแห่งนี้จึ้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1988 

พาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรแมนติก (Romantic Museum) อาคารเก่าสีเหลืองซึ่งเคยเป็นคฤหาสน์
ของคหบดีค้าน้ำตาลในอดีต Conde De Brunet สร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งถือว่าพอดีกับช่วง
ยุคโรแมนติก ด้านในจัดแสดงของสะสมอันมีค่าของบรรดาตระกูลที่เคยร่ำรวยในตรินิแดด แต่ส่วน
มากจะเป็นของสะสมของตระกูล Brunet อาทิ เครื่องแก้ว เครื่องเซรามิค พอร์ซเลน งานศิลป์ชิ้นเอก 
และเฟอร์นิเจอร์โบราณจากยุคนั้น



18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก ณ โรงแรม Brisas Trinidad Del Mar 4* หรือ เทียบ
เท่า (N5) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางจากตรินิแดดสู่ซานตา คลารา (Santa Clara) 
(ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

10.30 น. เดินทางถึงซานตา คลาร่า เมืองเอกของจังหวัดวิลลา คลาร่า (Villa Clara) เป็นเมืองที่มี
ความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากที่ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเกาะคิวบาพอดีและเป็นเสมือนชุมทาง
ที่ถนนเส้นต่างๆของคิวบาต้องผ่านบริเวณนี้ ก่อตั้งในปี 1689 เพื่อหลีกเลี่ยงโจรสลัด ในช่วงศตวรรษที่ 
19 เคยเป็นที่ตั้งโรงงานโคคา-โคล่าและศูนย์กลางเครือข่ายการคมนาคมของทั้งประเทศ ในปี 1958 
ซานตา คลาร่าเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกที่ได้รับการปลดปล่อยจากกองทัพปฏิวัตินำโดยเออร์เนสโต เช 
เกวาร่า (Ernesto Che Guevara) วีรบุรุษนักปฏิวัติชาวอาร์เจนตินาชื่อดัง ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ทำให้จอมพลบาติสตาต้องลี้ภัยออกจากคิวบาหลังจากนั้น 12 ชม. เข้าชมเป็นชมสุสานเช เกวารา 
(Mausoleum of Che Guevara) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศความดีงามให้แก่วีรบุรุษแห่งการปฏิวัติ ผู้สละ
ชีพในความพยายามก่อการปฏิวัติโบลิเวียแต่ล้มเหลว เช เกวาร่าโดนสายลับ CIA สังหารร่วมกับผู้
ก่อการ ก่อนที่จะมีการขุดนำร่างของเชกลับมาฝังที่นี่โดยฟิเดล คาสโตร อดีตผู้นำของคิวบา มี
อนุสาวรีย์บรอนซ์หล่อเป็นร่างของเช เกวาร่ายืนตระหง่านพร้อมกับหินแกะสลักผู้ก่อการทั้ง 38 นาย  
 
ชมพิพิธภัณฑ์ชมรถไฟหุ้มเกราะ (Armored Train Museum) ซึ่งจัดแสดงขบวนรถไฟหุ้มเกราะที่
จอมพลบาติสตาส่งทหารพร้อมอาวุธและเสบียงมาปราบฝ่ายปฏิวัติ แต่ถูกทหารปฏิวัติภายใต้การนำ

D7 อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
ตรินิแดด - ซานตา คลารา - วาราเดโร



ของเช เกวร่าใช้กับดักวางไว้ทำให้รถไฟตกราง ทหารฝ่ายรัฐบาลยอมแพ้เป็นการเปิดทางให้กองทัพ
ฝ่ายปฏิวัติรุกคืบและเข้ายึดกรุงฮาวาน่าได้ในที่สุด

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
14.30 น. เดินทางต่อไปยังวาราเดโร (Varadero) (ประมาณ 3 ชม.)  
17.30 น. เดินทางถึงวาราเดโร (Varadero) เมืองตากอากาศบนหาดทรายขาวยาว 20 กม. โดยมีนัก
ท่องเที่ยวมาเยือนครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 1930 ที่เริ่มมี
บรรดาเศรษฐี ผู้มีอันจะกินทั้งที่โด่งดังและไม่โด่งดัง โดยเฉพาะจากสหรัฐ มาสร้างคฤหาสน์หรูพักร้อน
ที่นี่ อาทิ Irenee Du Pont และ Al Capone แม้ในปี 1959 เมื่อคิวบากลายเป็นประเทศสังคมนิยม
และทำให้มีการริบอสังหาริมทรพย์ส่วนตัวเข้าเป็นสมบัติของรัฐ แต่ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1990 
คิวบาเริ่มเปิดรับการลงทุนของต่างชาติอีกครั้งและทำให้วาราเดโรเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่อง
เที่ยวกว่า 1 ล้านคนในแต่ละปี

เย็น รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก ณ โรงแรม Memories Varadero 4* หรือ เทียบเท่า (N6)

 
 

 
 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ Marina จากนั้นล่องเรือคาตามารันแบบส่วนตัว
เดินทางสู่จุดดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) อันสวยงามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นเข้าไปใน
ทะเลคาริบเบียน และให้ท่านได้ ให้อาหารปลาโลมา ที่อาจแหวกว่ายน้ำมาเล่นกับนักท่องเที่ยวอย่าง
ใกล้ชิดซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความน่าประทับใจที่ ไม่อาจพลาดในการเดินทางครั้งนี้ (บนเรือมี Local Bar 
ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับขนมและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนชายหาดขาวที่ Cayo Blanco อิ่มอร่อยกับ อาหาร Seafood 
นานาชนิด
 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ เล่นน้ำ หรือ ทำกิจกรรมตามอัธยาศัย

16.00 น. นั่งเรือคาตามารันเพื่อกลับสู่ Marina

D8 พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
วาราเดโร



18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและกลับที่พัก ณ โรงแรม Memories Varadero 4* หรือ เทียบเท่า 
(N7)

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางกลับฮาวานา (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย แวะถ่ายรูปกับอาคารคาปิโตลิโอ (Capitolio) สัญลักษณ์สำคัญของกรุงฮาวานา อาคารแห่งนี้
เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1926 ผสมผสานสไตล์นีโอคลาสสิกกับอาร์ตเดโค โดยใช้แบบอย่างจากอาคาร
รัฐสภาที่วอชิงตัน ดีซี ของสหรัฐอเมริกา เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดของฮาวานาจนถึงปีช่วงทศวรรษ 50 
ก่อนจะเสียตำแหน่งให้กับอาคาร FOCSA ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะเพื่อจะใช้เป็นรัฐสภาของ
คิวบาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติ (The Museum of the Revolution) 
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของฮาวาน่า พิพิภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นทำเนียบของประธานาธิบดีคิวบาตั้งแต่
สมัยประธานาธิบดีมาริโอ กาเซีย มิโนคัล จวบจนถึงสมัยของประธานาธิบดีฟุลเคนเซียว บาติสตา 
(Fulgencio Batista) และยังใช้ต่อมาจนถึงค.ศ. 1965 ตัวสถาปัตยกรรมออกแบบในสไตล์นีโอคลาส
สิกโดยสถาปนิกชาวคิวบา โรดอลโฟ มารูรี ร่วมกับสถาปนิกชาวเบลเยียม ปอล เบลัว ประดับตกแต่ง
โดยสตูดิโอทิฟฟานีจากนิวยอร์ก ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิวัติในช่วงปี 50 และช่วง
เวลาหลังจากปี 1959 รวมทั้งมีเรื่องของการปลดแอกจากสเปนด้วย ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์มีเรือยอร์ช
ที่ เช ฟิเดล ราอูล รวมทั้งคณะปฏิวัติใช้เดินทางจากเม็กซิโกเข้ามายังคิวบาเพื่อทำการปฏิวัติด้วย  
 
เมื่อดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า พาท่านเยือนบ้านของเช เกวารา (La Cabana de Che Guevara) ที่ตั้ง
อยู่บนเนินเขา บริเวณป้อมซานคาลอส เดอ ลา กาบาญา (San Carlos de la Cabaña) ป้อมปราการ
ที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของทวีปอเมริกา ใกล้ๆ กับบ้านของเชนั้น มีงานประติมากรรมพระเยซูขนาด
ใหญ่ทำจากหินอ่อน ชื่อว่า The Colossal Cristo de la Habana รูปสลักพระเยซูนี้สร้างขึ้นด้วยคำ
สั่งภรรยาของเผด็จการบาติสตา ซึ่งเธอได้ให้คำสัตย์ว่าหากสามีของเธอมีชีวิตรอดจากการถูกโจมตี

D9 พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
วาราเดโร – ฮาวานา



จากนักศึกษาในปี 1957 เธอจะสร้างรูปสลักพระเยซูขนาดใหญ่ โดยรูปสลักนี้สร้างเสร็จก่อนการปฏิวัติ
คิวบาเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้น ด้วยขนาดที่สูงถึง 18 เมตร ทำให้รูปสลักแห่งนี้โดดเด่นเป็นสง่า และ
มองเห็นได้จากหลายๆ จุดในคิวบา 
 
อิสระเที่ยวเก็บตกเมืองฮาวาน่าและจับจ่ายของที่ระลึกก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น แล้วเดินทางไปชมสุดยอดการแสดงโชว์ระดับโลก เต็มไปด้วยแสง สี 
เสียง และลีลาการเต้นที่เร่าร้อนของเหล่าสาวนักแสดงมืออาชีพที่ทรอปิคานา (Tropicana) ไนท์คลับที่
มีชื่อเสียงที่สุดในคิวบาซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1939  
 
หลังการแสดงจบลงเดินทางกลับโรงแรม Memories Miramar Habana 4* หรือ เทียบเท่า (N8)

 
 
 
 





เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

11.00 น. เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางสู่สนามบินฮาวานา

12.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโฆเซ่ มาร์ตี้ ผ่านกระบวนการออกบัตรโดยสาร พิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรขาออก

14.40 น. เที่ยวบินที่ SU 151 นำท่านเหินฟ้าออกเดินทางสู่กรุงมอสโก (เวลาบิน 11.20 ชม.)  
 
 
 
 

D10 ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ฮาวานา – มอสโก

D11 เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 
มอสโก - ดาวน์ทาวน์* - กรุงเทพฯ



10.00 น. สายการบินแอโรฟลอทนำท่านร่อนลงถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เชเรเมเทียวา กรุงมอสโก 
ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรขาเข้า (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม. / เร็วกว่าคิวบา 
7 ชม.)

12.00 น. ออกเดินทางเข้ากรุงมอสโก ชมจัตุรัสแดงและบริเวณใกล้เคียง (อาจใช้ขนส่งสาธารณะหาก
จำเป็น, หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนการเดินทาง ในกรณีที่เครื่องบินลงล่าช้า)

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

16.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเทียวา

18.00 น. ถึงท่าอากาศยานเชเรเมเทียวา ผ่านกระบวนการพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรขา
ออก 

21.45 น. เที่ยวบินที่ SU 272 นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ (เวลาบิน 09.50 ชม.)

 

10.40 น. สายการบินแอโรฟลอทพาท่านร่อนลงจอดยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อม
กับความประทับใจมิรู้ลืม

D12 อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 
กรุงเทพฯ



 

ราคาสำหรับผู้เดินทาง 16 ท่าน  

*คณะออกเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป หากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่านอาจมีการปรับ
เปลี่ยนราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินแอโรฟลอท ชั้นประหยัด (ไปกลับ กรุงเทพฯ-มอสโก-ฮา
วาน่า)  
- ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว Park Inn By Radisson Airport Hotel, Memories Miramar 
Habana, Brisas Trinidad Del Mar, Memories Varadero หรือเทียบเท่า 
- ค่าวีซ่าคิวบา  

รายละเอียด* ราคา

พักคู่ (ราคาต่อท่าน) 139,900 บาท
พักเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 20,000 บาท



- ค่ารถรับส่งตามรายการ  
- ค่าหัวหน้าทัวร์ชาวไทยจากประเทศไทยและทีมงาน World Explorer  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ  
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคณะ  
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
- ภาษีมูลค่าเพื่ม 7% (คิดจากค่าบริการ) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางหรือทำวีซ่าในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
รายการ 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ  
 
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน  
ชำระมัดจำงวดแรก : 50,000  บาท  
(ขอสงวนสิทธิ์การจองทริปให้กับท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น)

ชำระมัดส่วนที่เหลือ : 89,900 บาท (ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561)
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนมัดจำในส่วนแรกให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณี
ที่ลูกค้าชำระมัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่าวันที่กำหนด

การยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจอง
โรงแรมที่พัก)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด  
หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด  
 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการประเภท Non-
Refund ได้แก่ ค่ามัดจำกับทางสายการบิน ค่าจองโรงแรมที่พัก ฯลฯ  
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น  ๆ
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดตามความเหมาะสม 
เนื่องจากความล่าช้าของ สายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย ถูกทําร้าย สูญหาย ความล่าช้า หรือจาก อุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  
 
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของ ห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทาง



เสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงิน
ให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน  
 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้  
 
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะ
การชําระค่าทัวร์เป็นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย 
 
5. ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการจองที่นั่งในชั้นธุรกิจ (Business Class) เนื่องจากจำนวนที่นั่งมี
จำนวนจำกัดและมักถูกจองมาล่วงหน้าแล้วนานพอสมควร  

6. การตอบตกลงรับการใช้บริการ หมายถึงท่านได้รับทราบเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้กําหนดไว้
แล้ว 

ติดต่อสอบถาม 
Website : -
Facebook : World Explorer Thailand
Line ID : @Worldexplorer
โทร 02 631 3448 / 02 631 3561 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/03724  


